
Zadania do wykonania w domu na środę 8 kwietnia 2020 r.

 Dzień  3   --”Stół wielkanocny”.

1. Śniadanie wielkanocne – ćwiczenie narządów mowy
Zdjęcia przedstawiające: żurek na talerzu, białą kiełbasę, jajka, babkę wielkanocną.
Dzieci oglądają zdjęcia potraw charakterystycznych dla Świąt Wielkanocnych i 
wypowiadają  rymowankę z wykonywanie ruchów. 
 Zabawę powtarzamy kilka razy, wypowiadając rymowankę Iwony Fabiszewskiej:
cicho, głośno, wolno, szybko.
Dzieci:
Najpierw żurek z kiełbasą mowią: mniam, mniam, mniam, i głaszczą się
po brzuchach,
i ziemniaki z okrasą, dmuchają na gorące ziemniaki,
potem pyszne jajeczka, wypowiadają głoskę mmmmm na zmianę: cicho
i głośno,
a na końcu – babeczka. nabierają dużo powietrza, zamykają usta
i wypychają policzki.

2.  •• Obrusy wielkanocne – malowanie watką wzorow na kartce.
Biała kartka i spinacz do bielizny dla każdego dziecka, farby w pojemnikach lub w 
miseczkach,wata kosmetyczna, tacka plastikowa.
 Przed dzieckiem biała kartka – obrus. Przygotowane farby w miseczkach, dzieci ozdabiają 
kartkę i w ten sposób powstaje obrus z  kolorowymi wzorami. Dzieci biorą do ręki spinacz 
do bielizny, chwytają nim kawałek watki kosmetycznej, maczają  delikatnie watkę w farbie i



za jej pomocą robią na obrusie kolorowe wzory. Wykorzystane kawałki watki układają na 
plastikowej tacy. Przestrzegają zasady, że do farby w jednym kolorze wykorzystują jeden 
kawałek watki.

3. Zabawy  matematyczne.
  Cześć! Robiąc ostatnio swoje comiesięczne zawodowe zakupy w Pepco, nie mogłam się 
powstrzymać przed kupnem kilku rzeczy. Chciałam mieć coś, co będzie ściśle związane z 
Wielkanocą i co posłuży mi do prowadzenia zajęć matematycznych, bo dzieciaki z mojej grupy 
bardzo nie lubią liczyć, no chyba, że im się to maksymalnie uatrakcyjni. Moją uwagę przykuły 
worek z sylwetką zajączka, malutkie pisanki i kurczaczki.

Do tych zabaw będą potrzebne przedmioty związane ze Świętami Wielkanocnymi np. pomalowane 
przez dzieci pisanki (z papieru ,plastikowe itp.),zajączki,kurczaczki, koszyczek i inne pasujące do 
proponowanych przeze mnie zabaw.

Układanie rytmów

Ćwiczenia w układaniu rytmów pomagają dzieciom zauważać powtarzalność różnych wzorców, 
korzystania z nich w rozmaitych sytuacjach, pozwalają lepiej rozumieć otaczający je świat, a w 
przyszłości - łatwiej uczyć się matematyki. Pamiętajmy, że układając rytm, każde ogniwo należy 
powtórzyć przynajmniej trzykrotnie. Jeżeli dzieci załapią prawidłowość, pozwólmy im samym je 
układać.

Rytmy można układać naprawdę ze wszystkiego co tylko przyjdzie nam do głowy. Poniżej 
rytmiczne zajączki do pobrania:

Rytmiczne zajączki-link do druku i wycięcia
   https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClUzRiNEF4UEdiLWs/view  
(Można je również użyć jako liczmanów).

https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClUzRiNEF4UEdiLWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClUzRiNEF4UEdiLWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClUzRiNEF4UEdiLWs/view?usp=sharing
https://4.bp.blogspot.com/-8sHZmNa3qQI/WOf6c2qwl0I/AAAAAAAABcM/kc17J9bdb9g9iu7z13ZDWOsATk6R1pZDgCLcB/s1600/DSC_0100.JPG


Przeliczanie

Najprostsza możliwa aktywność - kładziemy przed dzieckiem pisanki lub kurczaczki i prosimy, 
żeby powiedziało ile ich jest. Wkładamy je do woreczka i pytamy ile znajduje się w woreczku, ile 
musimy dołożyć lub zabrać, żeby zostało tyle i tyle. Liczymy obiekty w ciągu, a następnie je 
przestawiamy, żeby pomóc dzieciom zauważyć, że niezależnie od układu, ich liczba zostaje taka 
sama. Odejmujemy i dodajemy kurczaczki i pisanki za każdym razem pytając ile ich jest. 

Przeliczanie z Zajączkiem Wielkanocnym

Potrzebne będą maskotka lub obrazek Zajączka, liczmany; mogą to być tez guziczki, szczypce-
jeżeli dziecko ma jeszcze 

https://2.bp.blogspot.com/-qylDXK_ogvk/WOisGih5MvI/AAAAAAAABdQ/gj1BYAzCEDsK7MpmYQbDI2xYQlcoWhXawCLcB/s1600/Przechwytywanie.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-Ilw2RgKebMw/WOKVLOKLs2I/AAAAAAAABYg/6GVNdJidpmEkVGzfPczTbXIOk0TAM0rCQCPcB/s1600/DSC_0005.JPG


problem  z  chwytem pęsetkowym. Informujemy dzieci, że Zajączek ma problemy z liczeniem. 
Celowo podczas liczenia popełniamy błędy i prosimy dzieci, żeby nas poprawiały. Pomponiki 
oczywiście chwytamy szczypcami.

Pomóż Zajączkowi zebrać pisanki

Karta pracy do pobrania poniżej. Podobne ćwiczenia kieruję raczej do starszych dzieci. Dzieci 
ćwiczą motorykę małą i dodatkowo trochę się poruszają. Pilnujemy, żeby dziecko nie odrywało ręki
i trzymało się wyznaczonych linii. 

link do pobrania karty pracy - Zajączek i pisanki

  https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClazJoZmxZTlFXbUE/view

https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClazJoZmxZTlFXbUE/view
https://4.bp.blogspot.com/-g0mLSW1U2PE/WOf9cgnjFsI/AAAAAAAABcg/V5f787e0ObA-vNo-Jn57zfB8PxFK5ctawCLcB/s1600/DSC_0103.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-govCwwlEVEc/WOi9B5D_ZTI/AAAAAAAABdg/xM6d_l0Ffg0WCPKZuv7dBVH_0YYDspvTQCLcB/s1600/karta%2Bpracy.PNG


Kurczaczki i jajka

Kładziemy przed dziećmi daną liczbę kurczaczków i jajek, prosimy, żeby połączyły je w pary, 
pytamy czy każdy kurczaczek będzie miał swoje jajko. Kolejnym wariantem jest rozdzielanie 
pisanek po równo, żeby każdy kurczaczek dostał tyle samo jajek. 

Kurczaczki w zagrodzie

Do tej zabawy będzie potrzebne pudełko lu koszyczek. Kładziemy przed dziećmi karteczki z 
cyframi, dodatkowo możemy pokazywać odpowiednią ilość oczek na kostce do gry, jeżeli dzieci 
mają jeszcze problemy z rozpoznawaniem cyfr. Prosimy, żeby włożyły do zagrody tyle 
kurczaczków, ile jest napisane na kartce/pokazane na kostce.

Koszyk i pisanki

Przy koszyku kładziemy karteczkę z cyfrą, prosimy dzieci, żeby włożyły do niego tyle jajek ile 
wskazuje cyfra. Obrazki najlepiej zalaminować, żeby posłużyły do następnych świąt 😉

https://2.bp.blogspot.com/-a_kIl9CPVh8/WOf8eXlR20I/AAAAAAAABcc/45h7qCOI9m0Lrv-uXGTOIZDwKt3A9VJhACPcB/s1600/DSC_0007.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-k-NYeKstfA4/WOgAkipfpxI/AAAAAAAABcs/ryR1ZEW3U2kNS_i-fYBW7sU7sB_UGgO6gCLcB/s1600/DSC_0096.JPG


  link --   Koszyk i pisanki do pobrania      

https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClQUlkZ2szeWhNRDA/view

Dopasowywanie cyfry do liczby pisanek

Kładziemy przed dziećmi daną liczbę pisanek. Prosimy, żeby dopasowały do nich odpowiednią 
cyfrę. Można dodatkowo pokazywać odpowiednią liczbę oczek na kostce. 

Zadania tekstowe – zadania te proponuję dla dzieci 5- letnich ,a również dla dzieci chętnyc

Lubimy dziećmi z w przedszkolu liczyć przy pomocy zadań tekstowych. Myślę, że dzieci często też
wolą zadania z historyjką niż samo "suche" liczenie. Bohaterami  zadań będą oczywiście  Zajączek, 
kurczaczki i pisanki. Ale przy wymyślaniu możemy dać upust sile naszej wyobraźni  Podaję 😉
zadania przykładowe:

Zadanie 1 Zajączek miał w koszyczku 5 pisanek. 1 zaniósł kurczaczkowi, a 3 rozdał dzieciom. Ile 
zostało pisanek w koszyczku Zajączka?

Zadanie 2 Z jajek w kurniku wykluło się 10 kurczaczków. 5 kurczaczków wyruszyło razem z 
Zajączkiem roznosić wielkanocne koszyczki. Ile kurczaczków zostało w kurniku?

https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClQUlkZ2szeWhNRDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClQUlkZ2szeWhNRDA/view?usp=sharing
https://2.bp.blogspot.com/-nx32JHyOOLo/WOiod6nHb6I/AAAAAAAABdE/PH3NSJaUSKwCbJ3IRR2gJjVhDHAYlRYFgCLcB/s1600/podglad.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-FKGhTJh41nM/WOi-u6vJd5I/AAAAAAAABds/DFumtL1AmiwqVOr2cJvcbQwLzJ4YgJ8RwCLcB/s1600/DSC_0094.JPG


Po zabawach rozwijających umysł dzieci proponuję zabawy ruchowe  w domu 
lub jeszcze lepiej na powietrzu( jeżeli pogoda na to pozwoli):
Gry dla dzieci mogą być świetną zabawa dla całej rodziny: 

• Skoki przez drabinkę. Wykonaj drabinkę, np. z gazety. Wystarczy pociąć ją na 5-
centymetrowe paski, które ułożycie na ziemi na wzór drabinki. Zadanie dziecka 
polega na sprawnym przeskakiwaniu kolejnych szczebelków. 

• Skoki przez linkę. To ćwiczenie bardzo pomaga w ćwiczeniu równowagi. Do tej 
zabawy potrzebna jest linka, którą musisz zamocować – dla dzieci trzyletnich – na 
wysokości 25–30 cm. 

• Kto sięgnie wyżej?  Rodzic stoi z ołówkiem lub markerem przy futrynie, a maluchy 
kolejno podchodzą i z wyciągniętą jedną rączką do góry w miejscu podskakują 
najwyżej, jak umieją. Wszystkie wyniki muszą być zaznaczone, a zwycięża dziecko, 
które podskoczyło najwyżej. Maluchy będą zadziwione, dokąd umieją dosięgnąć! 

• Spacerek.  Maluchom puszczamy muzykę i rzucamy im różne polecenia: „Zbieramy 
grzyby!”, a wtedy maluchy udają, że podnoszą coś z podłogi; „Gonimy motyle!” – 
smyki podbiegają i łapią niewidoczne motylki; „Zrywamy szyszki!”, a dzieciaki 
muszą podskakiwać i symulować obrywanie z gałęzi szyszek itd. Będzie dużo 
śmiechu i rozgardiaszu. 

Życzymy dzieciom i rodzicom satysfakcji ze wspólnych zabaw. 

Życzymy Wam też,aby te wszystkie dni spędzone  w domu były 
                                        DNIAMI UŚMIECHU

Panie: Asia,Ala i Krysia
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